
 

 

)جرمن برائے پناہ  "VwV Deutsch für Flüchtlinge"اور گزینوںپناہ 

جرمن افراد کے لئےروادار اسٹیٹس والے( کےمطابق انتظامی ضابطہگزیں 

 نصاب

 آخری نام:

 

 پہال نام:

 

 تاریخ پیدائش:

 

 جنس:

 

 گلی/مکان نمبر: پن کوڈ: قصبہ/شہر: رہائش بمقام )نگرانی میں( )اگر قابل اطالق ہو( 

 موجودہ زبان
 اہلیت کی سطح

 )مختصر نام تخمینہ(:

 قومیت: تک مجازرہائشی کیفیت /

  موبائل نمبر:  ای میل: 

 

ہے  حاصل کرنانصاب ماڈیول میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنے کا عہد کرتا/کرتی ہوں۔ میرا مقصد جرمن زبان میں مہارت میں منصوبہ بند زبان کے
 ۔نصاب جلد سے جلد شروع کرسکوں یا پیشہ ورانہ تربیت یا تدریسیتاکہ میں کام 

حاضری کی صورت میں زبان کے نصاب میں شرکت کرنے کی اہلیت کلعدم قرار دے دی جائے گی۔ مسلسل  کمسے  %50اصول کے مطابق ماڈیول میں 
 شرکت کا جواز انفرادی مجاز معاملوں میں ہی ممکن ہے۔

 تدریسی مواد کا خرچ، اسی طرح سفری اخراجات خود ہی برداشت کرنے ہوں گے۔

سے زائد اصل حاضری ہے، تو  %50اسباق(  100زیادہ کی دوری ہے اور فی ماڈیول ) کیلو میٹر سے 3اگر رہائش اور نصاب کے مقام کے درمیان 
 سے زائد ہوں گے۔ 70.90 €واپس ادا کیا جائے گا، جب کہ مہیا کردہ اصل اخراجات  50.00 €ہرایک ماڈیول کی تکمیل کے بعد تقریبا 

کا سفر کے لئے ہوئے اخراجات اور یک مشت رقم کے درمیان واال باقی خرچ خود نصاب میں شرکت کرنے والوں کے ذریعہ برداشت کیا جائے گا۔ خود 
 ہوگا۔ 20.90 €اسباق کا فی ماڈیول کا  100کم سے کم تعاون 

 ر کے ذریعہ کی جائے گی۔پیش کرنے پر زبان نصاب مہیاکا کا ثبوت یہ باز ادائیگی ثابت شدہ سفری اخراجات

میں زبان نصاب مہیا کار کے ذریعہ نصابوں کے لئے طے شدہ ضابطہ اصولوں پر پوری طرح غور کرنےاورعمل کرنےکا وعدہ کرتا/کرتی ہوں۔ خالف 
 دیا جائے گا۔ نکالفورا ورت میں مجھے زبان کے پروگرام سےورزی کی ص

 خ میں شرکت کرنا ممکن نہیں ہوگا!اگر طالب علم نصاب ترک کرتا ہے، تو بعد کی تاری

 درج باال مقرر کئے گئے نقطوں کو سمجھتا/سمجھتی ہوں، اور اپنا دستخط کرتے ہوئے جرمن برائے پناہ گزین منتظمہ حکومت کے مطابق زبان کےمیں 
 نصاب میں شرکت کرنے کا وعدہ کرتا/کرتی ہوں۔

 

 جگہ، تاریخ، دستخط
 

 

 

 حروف کا استعمال کرتے ہوئے(۔اور پڑھے جانے الئق  کریں )واضح ہ کرم درخواست فارم جرمن میں مکمل برا

 

 

 



 

 
 

 رضامندی کا اعالمیہ

 ضلع انتظامیہخطے کی  نیکر-منتقل کرنے سے متعلق بذریعہ رائن کرنے، ذخیرہ اندوزہ اور ذاتی ڈیٹا کے اکٹھا

 

 
 ،_____________)پہال نام(، تاریخ پیدائش_____________ )آخری نام(_____________میں

مقیم،اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ میرا ذاتی ڈیٹا)آخری نام، پہال نام، تاریخ پیدائش، پتہ، قومیت، رہائش کی کیفیت،( ساتھ ہی منصوبہ پرجگہ _________

، نصاب کے اختتام پر زبان کی سطح، انتظامی ضابطگی میعاد کا نتیجہ، نصاب کی نوعیت، امتحان یبندزبان کے نصاب کا ڈیٹا ) نصاب کے ابتدا میں زبان

( ای یو " کے فریم ورک کے اندر رہ کر مزید میری ذاتی ترقیبرائے پناہ گزین انتظامی ضابطےنصاب میں میری اصل شرکت کی دستاویزی اور "جرمن 

 انتظامیہ کے ذریعہ اسٹورکیا جائے گا۔ کی ضلع نیکر خطے-ن نصاب مہیاکار اور رائنمطابق زباقانون کےکے عام ڈیٹا تحفظ 

 

ضی رہائش گاہ میں سماجی خدمات عارنیکر خطے کی ضلع انتظامیہ اور-ئنیہ ڈیٹا زبان نصاب مہیاکار اور را میں اس بات پر بھی اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ

کے مابین  مالزمت ایجنسیلئے مزید تعلیم کے مقصد کےلئےیٹ کے دفتر یا جہاں میری رہائش ہے وہاں کے بلدیہ کے انضمام منیجر ساتھ ہی لیبر مارککے

 تبادلہ کیا جاسکتا ہے۔

 

کے مقصد اور بیڈن ووٹربرگ  طے کرنےڈیٹا کی ذخیرہ اندوزی اور منتقلی زبان کے نصاب کی مناسب فراہمی اور سماجی امور کی وزارت کے ساتھ 

 کے وفاقی ریاست کے انضمام کےلئے نہایت ہی ضروری ہے۔

 

 کی موافقت پذیری( کی بنیاد پر تحریری رضامندی درکار ہے۔ EU GDPR 7)آرٹیکل  Art. 6 EU GDPRصد کے تحت ہمیں اس مق

 

 نیکر خطے کی ضلع انتظامیہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ ڈیٹا ہرایک معاملہ میں محفوظ ڈیٹا کنیکشن کے ذریعہ منتقل کیا جائے گا۔ –رائن 

 

 باال مذکورہ عوامی اداروں کے ذریعہ مذکورہ باال مقاصد کے تحت ہی استعمال اور منتقل کیا جاسکتا ہے۔میرا سماجی ڈیٹا درج 

 

مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ رضامندی رضاکارانہ ہے۔ میں مستقبل میں کبھی بھی مذکورہ باال عوامی اداروں کے تعلق سے رضامندی واپس لے 

 سکتا/سکتی ہوں۔

 

 ۔اثرانداز نہیں ہوگامجھے مطلع کیا گیا ہے کہ اس رضامندی سے انکار کا مجھ پر کوئی ضرررساں قانونی نتائج 

 

 ضابطگی نصاب میں شرکت اس اعالنیہ رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔اس انتظامی 

 

 مجھے اس اعالنیہ کی ایک کاپی موصول ہوگئی ہے۔

 

_______________________   _______________________ 

 )دستخط(    )جگہ، تاریخ(

 

 

    

 

 

 براہ کرم درخواست فارم جرمن میں مکمل کریں )واضح حروف پڑھنے کے قابل حروف کا استعمال کرتے ہوئے(۔

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

(  کے 05واقع انٹیگریشن یونٹ )دفتر خطے کی ضلع انتظامیہ میں نیکر -رائن( کی مطابقت پذیری کے لئے EU GDPRای یو جی ڈی پی آر) 13آرٹیکل 

 ذاتی ڈیٹا پروسیس کرنے کے تعلق سے معلومات ذریعہ

 کی محدود زبانی نصاب کا سیکھنے واال ضابطےپروسیسنگ کا نام: جرمن برائے پناہ گزین انتظامی 

 پروسیس کرنے کی سرگرمیوں کی فہرست:

 الزمی معلومات ۔1

 ڈیٹا کنٹرولر کا نام اور رابطہ 1.1

 نیکر خطے کی ضلع انتظامیہ –رائن  

 40-38انالگے  -ُکرفُرستین 

 ہیڈل برگ 69115 

 0-522 06221  ٹیلیفون نمبر: 

 91477-522 06221  فیکس: 

 kreis.de-neckar-post@rhein  ای میل:

 

 مجاز نمائندہ: ضلع کونسلر سٹیفن ڈالنگر

 

 انٹیگریشن یونٹ

 22/12زرنرنگ

 ہیڈلبرگ 69115

 2209-522 06221 ٹیلیفون:

 2209-522 06221 فیکس:

kreis.de-neckar-integration@rhein 

 

 کا رابطہ تفصیالت ڈیٹا پروٹیکشن افسر 1.2

 

 سرکاری ڈیٹا پروٹیکشن افر 

 40-38انالگے -ُکرفُرستن 

 ہیڈلبرگ 69115 

 0-522 06221 ٹیلیفون:  

  91477-522 06221 فیکس: 

 kreis.de-neckar-post@rhein 

 
 پروسیسنگ کے مقاصد اور قانونی جواز 1.3

  

 سیکھنےجرمن زبان  ضابطے پرمبنی ایک انتظامی ضابطے کا نصابووٹربرگ کی وفاقی ریاست کےجرمن برائے پناہ گزین انتظامی -بیڈن

ووٹربرگ کی وفاقی ریاست کے ساتھ، زبان کے -بیڈن تیار کیا گیا ہے۔ تعاون کرنے، منصوبہ بنانے اور نصاب طے کرنے کے لئےکے لئے

ذاتی ڈیٹا، ساتھ ہی زبان کے نصاب میں شرکت کرنے کے بعد زبان کی مہارت میں ہوئی ترقی سے متعلق ڈیٹا نصاب شرکت کرنے سے متعلق 

ضلع انتظامیہ میں نصاب کا انتظام کرنے کے لئے ذمہ  خطے کی نیکر –آپ کی رضامندی کے بعد آپ کا ڈیٹا رائن  جمع کیا جائے رہا ہے۔

نیکرخطے کی ضلع  -سیس کیا جاسکتا ہے۔ اس میں زبان کا نصاب مہیا کار، رائندار مالزمین کے ذریعہ مخصوص مقصد کےلیے پرو

ووٹمبرگ کی وفاقی ریاست، ساتھ -نتظامیہ، آپ کے رہائش والی جگہ کی بلدیہ، مالزمتی ایجنسی، ساتھ ہی سماجی امور کی وزارت، اور بیڈنا

 پر ڈیٹا کی منتقلی بھی شامل ہے۔ہی مائگریشن اور پناہ گزینوں کی وفاقی دفتر کے درمیان باہمی طور 

 

 ڈیٹا کی منتقلی باہمی تعاون اور آپ کی زبانی نصاب کی منصوبہ بندی اور مزید تعلیم کے لئے الزمی ہے۔

 

مئی  11) کرنا ضروری ہےلئے ڈیٹا ریکارڈ ہونے کےاہل  من برائے پناہ گزین انتظامی ضابطے نصاب کے لئےجرنافذ کئےجانے والے 

 (۔-3-5913/3-3 حوالہ: فائل –کا  2016
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 ہے۔ اوصول کنندگان یا وصول کنندگان کے زمرے، اگر ذاتی ڈیٹا باقاعدگی سے آگے بڑھایا جات 1.4

 

نیکر  -ڈیٹا ضلع سماجی خدمات دفتر یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بلدیہ کے انٹیگریشن منیجمنٹ دفتر کےذریعہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور رائن 

انتظامیہ کو آگے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا زبان کےنصاب مہیا کار، ضلع انتظامیہ، آپ سماجی خدمات دفتر اور جرمن مالزمتی خطے کی ضلع 

ایجنسی کے مابین تبادلہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ متعلقہ زبان کے نصاب مہیاکار آپ کی حاضری شرح پر ریکارڈ کرتا ہےاوردیگر 

 حکام کے حوالے کرتا ہے۔

 

 مناسب اور شفاف پروسیسنگ کے لئے معلومات درکار ہے ۔1

 

 کا تعین کے لئے زمرہ کا استعمال کیا جاتا ہے میعادیا  کی مدتڈیٹا اسٹوریج  2.1

 

سال بعد  10عام طور پر آپ کا ڈیٹا جب تک مذکورہ باال مقاصد کے لئے جب تک ضرورت ہوگی اس وقت تک محفوظ رکھا جائے گا۔  

 ، کہ ڈیٹا کا اب کوئی استعمال نہیں ہے یا غیرفعال ہےاسے حذف کر دیا جائے گا۔جائزہ لیا جائے گا اورضروری ہواڈیٹاشیٹ کا 

 

 ڈیٹا سبجیکٹس کے عام حقوق  2.2

 

 ڈیٹا سبجیکٹ کو درج ذیل حقوق حاصل ہیں جیسا کہ آرٹیکل میں طے کیا گیا ہے: 

 

  15آرٹیکل GDPR نے کا حقکی موافقت کے لئے معلومات حاصل کر 

  16آرٹیکل GDPR درست کرانے کا حق کی موافقت کے لئے 

  17آرٹیکل GDPR حذف کرانے کا حق کی موافقت کے لئے 

  18آرٹیکل GDPR محدود کرنے کا حق کی موافقت کے لئے 

  20آرٹیکل GDPR ڈیٹا منتقل کرانے کا حق کی موافقت کے لئے 

  21آرٹیکل GDPR اعتراض کرنے کا حق۔ کی موافقت کے لئے 
 

کی موافقت کے لئے  2a EU GDPRپیرا  9یا آرٹیکل  1aپیرا  6واپس لینے کا حق ڈیٹا پروسیسنگ کی رضامندی مستقبل میں آرٹیکل  2.3

 جاری کیا گیا ہے۔

 کی موافقت کے لئے منسوخی کے لئے اسکو خطاب کیا جاسکتا ہے: GDPR 3پیرا  7آرٹیکل  

 

 انٹیگریشن یونٹ 

 22/12زیرنرنگ  

 ہیڈلبرگ 69115

 80 46 10ہیڈلبرگ، پوسٹ باکس  69036 پن کوڈ:

 kreis.de-neckar-integration@rheinای میل: 

  

منسوخی سے قبل انجام دی جاچکی بنیاد پرں پڑے گا جو رضامندی کی قانونی جواز پر کوئی اثر نہی کا پروسیسنگ کے منسوخی کی رضامندی 

 ہے۔

 

 نگرانی اتھارٹی میں اپیل کرنے کے حق کا وجود 2.4

 

 ریجنل افسر برائے ڈیٹا پروٹیکشن اور فریڈم آف انفارمیشن، اسٹوٹگار 

 اسٹوٹگار a, 70173 10کونگسٹراس  

 اسٹوٹگار 70025 ,32 29 10پوسٹ باکس  

 15-0711/615541، فیکس: 0-0711/615541ٹیلیفون:  

  poststelle@lfdi.bwl.deای میل: 
 

 کا انجامکرانے میں ناکام ہونے ی ڈیٹا مہیاذات  2.5

  

 انتظامی ضابطہ کا نصاب کے لئے باہمی تعاون اور اہل منصوبہ بندی اس ڈیٹا کے بغیرناممکن ہے۔ 

 کا نفاذ ذاتی ڈیٹا کے اندراج کے بنا ناممکن ہے( -3-5913/3-3فائل حوالہ:  -2016مئی  11جرمن برائےانتظامی ضابطہ )مورخہ   
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